شرح خدمات برگزاری دوره های آموزشی کارکنان استانداری خراسان رضوی
وفرمانداری های تابعه در سال 1396
 -1قابلیت برگزاری کلیه دوره های مندرج در تقویم آموزشی ساا  1396اسااادداری امام از آماوزم میاومی
مشاغل میومی شغلی اخاصاصی و مدیریای در مومد مقرر و دارا بودن مجوزهای الزم آموزشی
-2تامین فضا و مکان آموزشی مطابق با اساادداردهای آموزشی مورد دظر کارفرما جهت فراگیاران( کاس
زیر 40دفر شرکت کننده ؛ مجهز به ویدئو پرژکاور وایت بورد ورایاده و بارای کاس

هاای

هاای بااالی  40دفار ساا ن

اجایامات با امکادات مذکور)
 -3تهیه گزارم حضور و غیاب و یست دیرات آزمون شرکت کنندگان پس از خاتیاه هار دوره و تیویال آن باه
کارفرما و اخذ تاییدیه خاتیه کار(
-4تامین وسایل و تکنو وژی آموزشی مورد دیاز براسا

دظر کارفرما(

-5به ازای هر چهارسامت آموزم یک دوبت پذیرایی میان ومده شامل چای و بیسکوئیت) و بیش از آن دو دوبت
پذیرایی ادجام شود(
تبصره  : 1در صورتی که کارفرما درخواست پذیرایی ویژه ی دوره ای خاص را داشاه باشد هزینه های پذیرایی میاسبه و به سراده هزیناه
هر دفر سامت اضافه خواهد شد(

-6ادجام امور مربوط به اددازه گیری اثر بخشی دوره  4مرحله) مطابق با ضوابط ابسغی سازمان مدیریت و برداماه
ریزی و ارائه گزارشات الزم با دظارت و راهبری کارفرما یا دیاینده وی
 -7برای برگزاری دورههای آموزشی فناوری اطسمات مجری آموزشی بایساای دارای صاسحیت ومجاوز الزم از
مراجع ذی ربط باشد مرکز یا موسسه آموزشی در صورت دداشان مجوز بایسای از طریق مجریان واسااتید دارای
صسحیت دسبت به برگزاری دوره ها اقدام دیاید(
-8تامین اتاق و امکادات میز صند ی تلفن وفکس برای داظر یا دیاینده کارفرما(
-9تامین اساتید و مدرسین حائز شرایط الزم و مد دظر کارفرما برای تدریس ترجییا با مدرک تیصیلی دکااری و
حداقل با مدرک تیصیلی فوق یسادس ودارای صسحیت های الزم از سازمان مدیریت و بردامه ریزی)
تبصره  : 1اساتید دوره های مدیریای ا زاما بایسای دارای مدرک تیصیلی دکاری مرتبط با دظر کارفرما باشند(
تبصره  :2رزومه اسااد کس

یک هفاه قبل از برگزاری دوره به کارفرما ارسا ودرصورت تایید بکارگیری خواهد شد(

 -10برگزاری آزمون برای دوره های بیش از  6سامت (
 -11صدور گواهینامههای آموزشی برای قبو شدگان دورهها تا قبل از مرحله امضاء حداکثر دو هفاه بعد از آزمون
و تیویل آن به رابط آموزشی معرفی شده از طرف کارفرما امضای گواهینامه ها توساط معاودات هیااهنای اماور
اقاصادی و توسعه منابع اساادداری ادجام خواهد شد)

 -12پاسخاویی و رفع دقص اشکاالت مطرح شده از جادب کارفرما یا فراگیران توسط مجری
-13مجری حق دریافت هیچاوده وجه را از فراگیران ددارد(
-14مجری حق واگذاری موضوع قرارداد به اشخاص حقیقی وحقوقی بدون هیااهنای باا کارفرماا را دادارد ماار
درموارد خاص ازجیله دوره های فناوری اطسمات که بنا به تشخیص کارفرما امکان پذیر خواهد بود(
-15تهیه و تیویل درسنامه های آموزشی هر دوره به کارفرما
-16دفار اصلی آموزشی مجری درشهرساان مشهد مساقر و امکان ارائه خدمات آموزشی مورد دظار را در مشاهد
وکلیه شهرساان های اساان به صورت حضوری با حد دصاب حداقل  15دفار) و غیار حضاوری مجازی آدسیان)
حسب امسم کارفرما داشاه باشد (
تبصره :درصورت امسم کارفرما کسسهای غیرحضوری دارای یک جلسه مرور رفع اشکا و آزمون حضوری خواهد بود (

-17با توجه به اساقرار سیسام جامع آموزم جام)در اساادداری مجری آموزشی بایسای در قا ب ایان سیساام
خدمات آموزشی را ارائه دیاید (
 -18زمان برگزاری کس

ها با دظر کارفرما صبح یا بعد ازظهر خواهد بود(

غا ب کسسها بعد از ظهرها برگزار می گردد)(

معاونت آموزش وپژوهش استانداری خراسان رضوی

جدول پیشنهاد قیمت مجریان دوره های آموزشی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده
میزان
ردیف

شکل برگزاری
دوره

تقریبی
نفرساعت

مالحظات

هزینه هر
نفرساعت آموزش

پیش بینی
شده
1
حضوری

12.000

-1کسسها مجیومه ای از دوره های میاومی اخاصاصای
ومدیریای خواهد بود(
-2دوره های غیر حضوری در تیامی شهرساادهای تابعاه

2

اساان و دوره های حضوری در شهرسااادهایی کاه حاد

غیر حضوری

دصاب آدها به  15دفر برسد تشکیل می گردد (

11.000

